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Nagy Anna: Tűnődés gyermekrajz felett
Milyennek látja a világot a mohósággá

koncentrálódott kíváncsisága,

ami gyermek szemében tűhegyre gyűjti

a feszült figyelmet,

hogy kicsiny arca belesápad?

Hol működnek azok a csodák ilyenkor,

amiket csak ő lát, ha túl az értelem küszöbén

a negyedik dimenzióba lép,

a lehetetlent átváltoztatva a maszatos irkalap síkján

szűrt tisztaságú gyermekrajzzá?

Vajon mikor és hogyan foszlott le mirólunk ez a tudás,

mint kifejlett lepkéről a kinőtt báblét burka?

Lelki evolúciónk zsákutcájába szorult amnéziánkkal

a lényeg titka mélybe süllyedt,

a valóság bennünk a Felfogható lett,

amit érteni vélünk: csak egy ügyetlen gyermekfirka.



Bevezetés
A gyermekek ösztönszerűen azt rajzolják, amit elmondani nem, vagy nehezen tudnak, örömüket,

vágyaikat, félelmeiket. Milyen jó lenne, ha azt a sajátosan őszinte gyermeki nyelvet minden szülő és
pedagógus  értené,  és  komolyan  venné.  Ehhez  kíván  alapokat  nyújtani  ez  a  könyv,  érintve  a
rajzelemzés egyszerűbb lépéseit, valamint olyan módszert kínálva a diszlexiás gyermeket nevelő
keresztény szülőknek, és a hitoktatást végző pedagógusoknak, amely hathatós segítséget jelenthet a
gyermekek lelkifejődésében.

A gyakran csak firkának tűnő, rajzok tükrében megismerhetjük a gyermek gondolatait, érzését az
őt körülvevő világról, szüleiről, és ami fontosabb, a gyermek önmagáról alkotott képéről.

Valamint szó esik arról is, milyen módszerrel segíthető a gyermek Istenben való elcsendesedése, a
tanultak berögzülésének segítése, nem csak a normál képességű, hanem az agyműködés másságával,
diszlexiával együtt élő gyermekeknél. Két évtizedes hitoktatói tapasztalatom alapján vallom, hogy a
rajzpedagógia kulcsfontosságú eleme, segítője a vallásos nevelésnek. A számítógépek korszakában a
gyermekek egyre kevesebbet rajzolnak, színeznek, egyre ügyetlenebbül kezelik a ceruzát, krétát.
Ezzel nem csak a kézügyességük, de a térlátásuk, a fantáziájuk, a szem-, kézkoordinációjuk sem
fejlődik. A gyermek számára a rajz társas tevékenység. Csodálatos dolog, ha a szülők, nevelők együtt
rajzolnak,  színeznek  a  gyermekekkel,  megismerik  a  kisgyermek  világról  alkotott  képét,  együtt
rajzolva részesei lesznek ennek a belső világnak, amely elengedhetetlen a szoros gyermek, szülő
kapcsolatban és a nevelés helyes eszközeinek a megválasztásában.

Egyre nagyobb probléma, hogy a média módosítja a nevelési szokásokat, rosszabb esetben akár
„észrevétlenül”  de  át  is  veszi  a  szerepet  a  szülőktől.  Ezen  változtatni  csak  úgy  lehet,  ha
megismertetjük a gyermekekkel az alkotás örömét, igazi belefeledkezést egy új mű elkészítésébe. A
rohanó teljesítményorientált világunkban azt tapasztalom, hogy az alkotni szerető gyermekeknek
kevés a türelmük, azonnal akarnak mindent. És nem csak a gyermekek vannak ezzel így….Pedig
igazából nem a cél elérése nyújtja számunkra a megelégedett boldogság érzését, hanem a célhoz
vezető út! A sok próbálkozás, a nehézségek leküzdése, a sok fáradozás teszi termékennyé ezt az utat.
Mert az apró lépések sikeres megvalósítása, emeli az önbecsülésünket, bizonyítja számunkra, hogy
igen, képes vagyok elérni az áhított CÉLT! A fokozatosságot csak határozott következetességgel
lehet megtanulni, és megtanítani. A célt nem lehet egyből elérni, dolgozni, fejlődni kell érte, aki
akarja  a  célt,  akarnia  kell  az  eszközöket  is.  És  az  a  jó  eszköz,  amelyiket  szívesen,  örömmel
használunk, amely gazdagít minket is.

Tapasztalatom szerint  ilyen hatásos eszköz a rajz,  amely segítséget nyújt  a gyermekek és a
felnőttek számára saját kereteik legyőzésében, belső világukban megtalálni a csendet és a csendben
majd Istent.



1. A rajzolás az ember önkifejező eszköze
A művészi alkotás az ember legősibb kifejezési formája. Már az ősközösségben megjelent és az

idők változásával mindig fontos szerepet játszott az adott társadalom értékeinek a közvetítésében, és
a hiedelemvilágot benépesítő alakok ábrázolásában.

Az ősi társadalmakban a törzsi hagyományok, szokások, nagy események átörökítője volt a rajz.
Az  őskor  fejlettebb  kultúráinak  már  voltak  „festő  szerszámai  ”  a  festmények  körvonalazására
szolgáltak a csiszolt kődarabok, állati szőrből vagy tollból készített ecsettel vitték fel a felületekre a
festéket. Ezeket, a festéket különböző ásványi anyagok alkották, (sárgaföld, vas-oxidok, mangán)
amelyeket kövön, állati csonton porrá törtek, majd állati zsiradékkal és vízzel kevertek. Ezek az ősi
művészek ismerték a palettát is, egy lapos kövön keverték ki a festékeket.

Az őskor festészetében sem az erdők zöld színét, sem az égkékjét, nem találjuk meg. A barna, a
sárga  és  a  vörös  színek  finom  árnyalatit  használták.  Az  akkori  kor  emberének  a  természet
megfejthetetlen  talány  volt,  és  ebben a  természetben az  állat  volt  a  legfontosabb tényező.  Az
erdőlakó ember legyőzte fegyvereivel az állatokat, élete minősége attól függött, hogy az álatokkal
milyen kapcsolatban van, sikerül-e zsákmányt ejtenie. A barlangrajzok nagy részén nem találkozunk
emberábrázolással.  Amikor egy kompozícióban végre feltűnik egy fekvő ember alak,  meglepően
primitív pár vonalas technikával ábrázolják a gondosan kidolgozott részlet gazdag állatábrázolások
mellett.

A korabeli művész - aki a természetet olyan csodálatosan ábrázolta nagy hozzáértéssel adta vissza
az állatok alakját -,  ne tudott volna embert festeni? Talán valamilyen vallási hiedelem, babonás
félelem tiltotta.  Embert,  önmagunkat  megjeleníteni,  nagy  kihívás.  Primitív  törzseknél  hatalmat,
uralkodást  jelent  az  emberábrázolás,  hatalmat  a  rajzolt  világ  felett  (érdekes  párhuzam  ez  a
gyermekrajzokkal), mivel látszólag csak keveseknek adatott meg a helyes látás és rajzolás tehetsége,
ezért ezt mágikus kepeségnek, hatalomnak tartották. A hiedelem szerint, amit lerajzoltak afelett
hatalmuk volt.

Az ember számára alkotásainak egyedisége folytán vált nyilvánvalóvá, hogy ő egyéniség, saját
elképzeléssel, egyedi látásmóddal, kivitelezési technikával. Igyekezett kiemelkedni a közösségben,
elfoglalni saját helyét a társadalomban. Kialakul az ismeretek közvetítésének intézménye, a tudás
apáról fiúra szállt, és közben új ismeretekkel gyarapodva fejlődött a tudás.

Ebben a folyamatban létrejövő többletnek formáit, mint például a szellemi többlet, és a hozzáfűző
viszonyokat szabályozni, a kultúra szerepe. A kultúra az emberi lét különleges, nem ösztönök útján
öröklődő eszköz-rendszere, amivel az ember több mint szimplán biológiai lény, minden, ami csak
emberi tevékenység révén létezik az ember által készített tárgy, teremtett szavak, nyelv, épületek,
viselkedési formák. Ilyen értelemben beszélhetünk a kifejezés, adott esetben a rajz kultúrájáról és
benne a személy kultúrájáról rajzban kifejezve.

1.1 A kifejezés eszközei
Egy  önkifejező  festmény  vagy  rajz  nem  másolata  a  látványnak,  hanem  annak  személyes

szemszögből való újra alkotása. Az alkotó a valóságban átélt események elemeit, azok befolyásoló
hatása alatt kiválogatja, mérlegeli, hogy az áltata kívánt tartalmat fejezzék ki. Ez teszi a művet
egyedivé. Ezt az egyedi művet szemlélve következtethetünk alkotója lelki állapotára, életkorára, lelki
kultúrájára, világról alkotott képére, és a saját környezetében elfoglalni vélt, vagy valós helyzetére.
Ez áll egy gyermekrajzra és ez igaz egy csodálatosan megalkotott művészi festményre is.



A művész sem másolja szolgaian a jelenségeket, nem is elégedhet meg ezzel. Egy téma azért
ragadja  meg  a  művész  figyelmét,  mert  valamilyen  tulajdonságával,  színeivel,  hangulatával
egybecsendülni érzi belső világát, amely így az alkotás folyamán önkifejező szubjektív vallomássá
bontakozik ki. Így egy műalkotás szemlélésénél legtöbbször nem a valóság ábrázolásának hűsége,
pontossága ragadja meg a szemlélőt,  hanem a művész mondanivalója,  amely nem pillanatszerű
megörökítése a valóságnak, hanem időtlen.

A  gyermek  rajzok  elemzésénél  szintén  nem az  a  kulcsmomentum,  hogy  a  gyermek  milyen
hitelességgel másolja le az őt körülvevő világot, hanem a rajzban tükröződő világképe. Mi az, ami
foglalkoztatja,  az  eseményeket  hogyan  dolgozza  fel,  mit  értékel  fontosnak  és  mit  kevésbé.  A
kisgyermekek a régi történelmi korokban is egészen biztosan szívesen rajzoltak, éppen úgy, mint a
maiak,  hiszen  a  rajzolás  az  ember  fejlődésében  alapvetően  fontos.  Agyag  és  palatáblákon
készülhettek a régi gyermekrajzok, amelyek első lépései voltak az önkifejezésnek, előkészítve az írás
gyorsabb, könnyebb tanulását. A természeti népeknél a gyermekek első rajzaikat homokba, agyagba,
kőbe, fakéregre rajzolják, karcolják. Északon élő kortársaik jégbe, hóba alkotják meg első műveiket.

(1. sz. melléklet - 8 éves kislány rajza. „ A Szent család.”)

1.2 A gyermekrajzok és a gyermekrajz fejlődésének korszakai
A 19. század nagy felfedezése a gyermekrajz. Ebben az időben a papír nagyon drága volt, így nem

volt jellemző, hogy gyermekek kezébe adták volna. Voltak maradandó felületek, amelyek megőrizték
a  gyermekek  alkotását:  a  házak  vakolt,  festett  falai.  A  gyermekrajzok  művészeti  szempontú
vizsgálata  mellett  már  a  19.  század  végén  megjelentek  a  biológiai,  pszichológiai  indíttatású
fejlődés-vizsgálatok. A kutatók azzal a céllal rajzoltatták a gyermekeket, hogy szellemi fejlődésükről
az  önkifejezés  ez  ősi  módján  keresztül  szerezhessenek  ismereteket.  A  fejlődéslélektan  és  a
gyermekgyógyászat  szempontjából  a  fontos  az,  hogy  leolvasható  róluk,  mennyire  értelmes  és
kiegyensúlyozott az ifjú alkotó, ha még sem, akkor miben különbözik a rajza a korosztályára jellemző,
átlagos alkotásoktól. Azonos korú gyermekek alkotásai között hatalmas eltérések lehetnek, de az
életkoruknak  megfelelő  általános  rajzszint-ismeret  segíthet  számos  mentális  és  fizikai
rendellenesség felismerésében. A gyermekrajz, mint diagnosztikai eszköz ma is használatos, sőt,
igen sokan ma is a század elején megállapított képességfejlődési szinteket kérik számon az „új
vizuális korszak” gyermekein.

Az átlagostól való eltérés, a színek túlzott vagy alig használata, szinte biztosan szellemi, vagy
érzelmi  deficitre  utal.  Árulkodik  a  kóros  szorongás  létezéséről,  segít  feltárni  a  devianciát,  az
agressziót. A gyerek rajza nem hazudik, egyértelműen megmutatja a család kohézióját, a kapcsolatok
szorosságát.

Tihanyiné  Ványi  Zsuzsanna  (2009)  Amiről  a  gyermekrajzok  beszélnek  című  könyvében  ír  a
gyermekek rajzfejlődésére ható tényezőkről és a fejlődés korszakairól.

Véleménye szerint a következő három faktor a legfontosabb:

a  gyermek  azon  biológiai  adottságai,  amelyek  a  kézügyességet,  motorikus  képességet
jelentik,

a nevelés, a család által hordozott kulturális, erkölcsi szint, nemzeti, sajátosságok,

a gyermek sajátos stílusa, befogadóképességének szintje.


